Overstapservice
Heeft u een effectenportefeuille bij een andere bank? BinckBank maakt overstappen
gemakkelijk. Doorloop onderstaande drie stappen, en wij gaan voor u aan de slag.
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Vul het formulier op de achterzijde in

Vul uw rekeninggegevens en de gegevens van uw bank in op het formulier. Vergeet niet het
formulier te ondertekenen.

Maak een kopie van uw portefeuilleoverzicht

		

Dit kan een kopie van een recent overzicht zijn, of een (scherm)print van uw portefeuille. Wilt u
alleen een deel van uw portefeuille overboeken? Geef op deze kopie dan duidelijk aan welk deel
dat is.
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Stuur het formulier en het portefeuilleoverzicht naar BinckBank

		

Stuur het formulier en het portefeuilleoverzicht ingescand per e-mail naar
overboekingen@binck.nl of in een portvrije envelop naar:

		
		
		

BinckBank – Overboekingen
Antwoordnummer 47339
1070 WC Amsterdam

BinckBank streeft ernaar om de gehele portefeuille van de leverende bank over te nemen.
Echter kunnen wij geen garantie geven dat ieder fonds geaccepteerd kan worden.
BinckBank vergoedt de overboekingskosten in de vorm van transactietegoed tot € 25,00 per
fondsregel en tot € 500,00 per portefeuille. Het tegoed is drie maanden geldig.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze Informatiedesk via het gratis nummer 020 - 606 26 66 of stuur een
e-mail naar overboekingen@binck.nl.

Formulier overboeken effectenportefeuille
Gegevens van de bank waar uw portefeuille nu wordt aangehouden
Naam bank _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Effectenrekeningnummer _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plaats ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Land _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ten name van
Rekeninghouder * ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2e rekeninghouder

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Postcode _________________________________________________
Plaats ____________________________________________________________________________________________________________________________ Land ________________________________________________________________________________________________________________________
* Boekt u over van een zakelijke rekening, vul dan de naam en het vestigingsadres van de zakelijke rekeninghouder in.

Hierbij verzoek ik:
Mijn gehele portefeuille over te boeken (stuur een kopie van uw portefeuilleoverzicht mee)
Een deel van mijn portefeuille over te boeken zoals ik heb aangegeven op bijgaand portefeuille overzicht
Ook mijn effectenkrediet over te boeken

Naar Binck rekening:

N

L

(heeft u nog geen rekeningnummer, dan vullen wij dit voor u in)

U kunt uw IBAN opvragen bij BinckBank of op www.overopiban.nl.

Datum
Handtekening rekeninghouder/

Handtekening 2e rekeninghouder/

rechtsgeldige vertegenwoordiger

rechtsgeldige vertegenwoordiger

LET OP:
Voor een rechtsgeldige ondertekening vragen wij u dit
document met een blauwe of zwarte pen te ondertekenen.

LET OP:
Voor een rechtsgeldige ondertekening vragen wij u dit
document met een blauwe of zwarte pen te ondertekenen.

Boekt u over van een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen.
Boekt u over van een zakelijke rekening? Dan moet(en) de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) tekenen.
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Met het ondertekenen van dit formulier geeft u BinckBank toestemming om uw gegevens aan uw huidige bank te
verstrekken.
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